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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 08/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de setembre de 2006 
Horari: de 20,02  a 23,02 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor general 
Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 18 de juliol 
de 2006, i és aprovada per assentiment.  
 
I. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM, PAU 4 
 
El text del dictamen és el següent: 

 
Atès que el Pla d’ordenació urbanística delimita, com a àmbit de sòl urbà no 

consolidat, el polígon d’actuació (formalment sector de millora urbana) núm.4, denominat 
carrer Olèrdola, el qual se situa entre els carrers Melió i Dr. Fleming, a banda i banda del 
carrer d’Olèrdola de nova obertura. 
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Atès que inicialment la propietat del sòl (VIVEX, SL) va presentar per a la seva 
tramitació el corresponent pla de millora urbana, si bé posteriorment es va formular una 
proposta de modificació puntual del POUM, delimitant un polígon únic més ampli que arriba 
fins al carrer de la Vinya i ordenant-lo de manera integral, de forma que pugui ser 
desenvolupat sense necessitat d’un posterior planejament urbanístic derivat. 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 2006, va aprovar 
inicialment l’esmentada modificació puntual del POUM, si bé va imposar un seguit de 
prescripcions tècniques que la promoció havia de complir. 

Atès que s’ha sotmès l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant anuncis publicats en el BOP, en el DOGC i en un diari, sense que s’hagin presentat 
al·legacions o reclamacions. 

 
Atès que VIVEX, SL, ha presentat les modificacions i ha complimentat les prescripcions 

acordades pel ple municipal, segons resulta de l’informe tècnic municipal emès, S’ACORDA: 
1. Aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal, que afecta fonamentalment l’àmbit del PAU núm. 4, denominat carrer 
Olèrdola, si bé aquest àmbit ha estat ampliat, modificació que ha estat promoguda per 
Vivex, SL. 

2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes 
de la seva aprovació definitiva. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que aquest assumpte ja s’ha tractat en diferents 
ocasions en el ple i en el si de la Comissió Informativa. S’ha portat a terme la informació 
pública, sense que s’hagin produït al·legacions. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport al dictamen, perquè la CUP aposta per desenvolupar els 
polígons en sòl urbà, com és el cas, en detriment dels nous sectors d’expansió. També és positiu 
disposar de noves zones verdes, encara que qui les executi sigui la iniciativa privada. 
 
 
II. CESSIÓ TERRENYS CENTRE DE RECERCA I REFERÈNCIA 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Previ acord del ple municipal adoptat el 13 d’abril de 1999, el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i l’alcalde de Vilafranca del Penedès van 
subscriure un conveni de compromís de cessions de domini el dia 30 de juny de 1999. 

L’esmentat conveni preveia, en síntesi, el següent: 
- Que l’Ajuntament cediria a la Generalitat de Catalunya el domini de l’edifici que 

havia de construir, sobre terrenys propis, dins la zona d’equipaments del sector de sòl Domenys 
II. Aquest equipament rebia la denominació inicial de “Centre de Recerca i Referència”, i 
havia d’acollir serveis de l’INCAVI, un punt d’informació agroalimentària i activitats 
especialitzades adreçades al sector vitivinícola. L’edifici s’havia de lliurar a la Generalitat 
totalment finalitzat a càrrec de l’Ajuntament i apte per al seu ús immediat, d’acord amb el 
projecte tècnic reformat elaborat i aprovat, i la gestió de l’equipament seria assumida per la 
Generalitat de Catalunya. 

- El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP) havia de 
traslladar al nou edifici els serveis que l’INCAVI presta en l’equipament del carrer d’Amàlia 
Soler núm. 21 de Vilafranca (l’edifici és propietat municipal i restaria sense efectes la cessió 
d’ús formalitzada fa molts anys), així com l’Oficina Comarcal de l’Alt Penedès del mateix 
DARP. 

- La Generalitat cediria a l’Ajuntament el domini de dues finques registrals (núms. 
18.636 i 17.723), situades a la zona de Llevant, en les quals hi havia hagut una sitja de gra que 



 3

havia pertangut a l’organisme públic estatal SENPA, i que posteriorment van ser traspassades 
a la Generalitat. 
 D’ença de l’aprovació del conveni s’han produït un seguit d’esdeveniments que n’han 
dificultat l’execució. D’una banda, l’edifici del sector Domenys II no es troba encara finalitzat 
ja que resten pendents d’execució importants obres i instal·lacions i, d’una altra, la Generalitat 
ha deixat de ser propietària d’una part de les finques que havia de cedir a l’Ajuntament, arran 
de la seva expropiació forçosa per part del Ministeri de Foment, derivada de les obres de la 
nova línia ferroviària d’alta velocitat. 

En aquests moments s’ha arribat a un acord amb els Departaments d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i d’Economia i Finances de la Generalitat, el qual intenta reformular el 
conveni mantenint-ne el seu esperit inicial. En virtut de l’acord, l’Ajuntament cedirà a la 
Generalitat la finca d’equipaments del sector de Domenys II en l’estat en què es troba 
actualment, és a dir, amb la construcció pendent de finalitzar que acabarà amb recursos propis 
de la mateixa Generalitat de Catalunya. D’altra banda, la cessió de finques per part de la 
Generalitat a l’Ajuntament no abastarà, lògicament, la part que ha estat objecte d’expropiació 
forçosa per part del Ministeri de Foment. 

Els terrenys on l’Ajuntament de Vilafranca va iniciar  la construcció del Centre de 
Recerca i Referència, de 2.777 m2 de superfície, constitueixen la finca registral núm. 26.208, 
estan classificats com a sòl urbà, qualificats pel planejament general com a sistema 
d’equipaments comunitaris (clau 5.1, ús administratiu) i tenen una edificabilitat neta d’1,2 
m2st/m2s.  

Els terrenys en qüestió tenen actualment caràcter demanial, i per a cedir-los s’ha de 
portar a terme d’acord amb la llei l’alteració de la seva qualificació jurídica, de forma que 
passin a tenir la condició de béns patrimonials. Aquest expedient d’alteració de la qualificació 
jurídica es pot tramitar simultàniament amb el de cessió del domini dels terrenys a la 
Generalitat de Catalunya. 

S’ha instruït l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica del bé i de cessió 
gratuïta a la Generalitat de Catalunya, el qual s’ha sotmès a informació pública durant un 
termini de trenta dies sense que es presentessin reclamacions o al·legacions, i se n’ha donat 
compte al Departament de Governació i Administracions Públiques (Direcció General 
d’Administració Local) de la Generalitat. 
 

Per tot això, s'ACORDA: 
Primer.- Deixar sense efectes, per impossibilitat de compliment en els seus propis 

termes, el conveni de compromís de cessions de domini atorgat pel conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i per l’alcalde de Vilafranca el dia 30 de 
juny de 1999, el qual havia estat aprovat pel ple municipal el dia 13 d’abril de 1999. El 
contingut del conveni resta reconduït, mantenint-ne l’esperit, en els termes que es diran. 

Segon.- Aprovar definitivament l'alteració de la qualificació jurídica (de bé de domini 
públic a bé de naturalesa patrimonial) del bé que s'ha esmentat, amb la descripció següent:  

“URBANA. Edificació en forma de “L”, actualment en construcció, anomenada Centre 
de Recerca i Referència, destinada a equipaments, situada amb façana a la plaça de l’Àgora i 
al carrer Xarel·lo, en el sector industrial “Domenys II”, disposada sobre un solar de superfície 
2.777 m2, classificat d’equipament en el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafranca del 
Penedès. L’edifici ocupa una superfície de 1.187 m2, i es composa d’una planta soterrani de 
1.140 m2, planta baixa de 1.187 m2, i planta segon pis de 286 m2. El total solar afronta: nord, 
amb la plaça de l’Àgora; sud, amb el vial de serveis que es forma en aquest mateix acte; est, 
amb el carrer Xarel·lo; i oest, amb el solar segregat també en aquest mateix acte destinat a la 
construcció del Centre d’Empreses”. 

La finca, lliure de càrregues, es troba inscrita en el Registre de la Propietat de 
Vilafranca, tom 1.514, llibre 584, foli 99, finca núm. 26.208, inscripció 1ª, i apareix descrita en 
l’escriptura pública de declaració d’obra nova i segregacions atorgada davant del notari César 
Martín el dia 9 de febrer de 2001 (núm. de protocol 271).  

L’esmentada finca està inclosa en la parcel·la amb referència  cadastral, abans de la 
seva segregació, 9365101CF8796N0001. No existeix referència cadastral assignada després de 
la segregació practicada l’any 2001. 
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Tercer.- Aprovar també definitivament la cessió gratuïta del domini del bé immoble 
referenciat en l’apartat anterior, de 2.777 m2 aproximadament i amb l’edificació avançada 
però encara no finalitzada, és a dir, en l’estat en què es troba actualment, a la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), amb la finalitat exclusiva que 
l'Administració cessionària finalitzi la construcció (per si mateixa o per un tercer mitjançant 
qualsevol negoci jurídic) i posi en funcionament a  càrrec seu un equipament administratiu 
denominat Centre de Recerca o Referència, o qualsevol altra denominació que la Generalitat 
estimi adient.  

Quart.- La cessió gratuïta de domini tindrà lloc en els termes que es preveuen en els 
articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals i en aquest acord. En aquest sentit, 
la finca s’ha de destinar a la finalització de la construcció, d’acord amb el planejament 
urbanístic, i a la posada en servei, d’un equipament administratiu denominat Centre de Recerca 
o Referència, o amb un altra denominació adient, a càrrec de la Generalitat de Catalunya. 

L’equipament (finalitat de la cessió) es podrà destinar per la Generalitat a activitats 
públiques com la prestació dels serveis que l’INCAVI o l’organisme que el pugui substituir en 
el futur porta a terme a Vilafranca (amb inclusió de l’estació de viticultura i enologia), altres 
oficines i serveis de l’INCAVI (amb inclusió de la seu central), oficines comarcals o territorials 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, punt d’informació i altres serveis públics 
de caràcter agroalimentari, activitats d’interès relacionades amb el sector vitivinícola i altres 
similars. 

Si l’acabament de la construcció i la posada en funcionament de l’equipament  no es 
produeix dins del termini màxim de dos anys des de l’acceptació de la cessió per part de la 
Generalitat (acceptació que ha de tenir lloc en un termini màxim de sis mesos a partir de la 
notificació d’aquest acord), o posteriorment desapareix la destinació prevista abans de 
transcórrer el termini mínim de deu anys des de la posada en funcionament de l’equipament, els 
béns cedits revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament, d’acord amb 
les disposicions legals aplicables. 

Cinquè.- Acceptar la cessió gratuïta, per part de la Generalitat de Catalunya a aquest 
Ajuntament, del domini de la finca de forma trapezoïdal situada a Vilafranca, de 3.122,37 m2 
de superfície després de la segregació de la part afectada pel traçat de la línia ferroviària 
d’alta velocitat. La finca afronta pel nord en línia recta amb finca segregada d’aquesta 
propietat de la Generalitat; al sud, en línia de 74,50 m., amb terrenys de la caserna de la 
Guàrdia Civil i finca propietat de l’Ajuntament; a l’est, amb finca dels Srs. Breda-Terrades i a 
l’oest amb finca segregada d’aquesta, propietat de la Generalitat, i amb el carrer Manuel 
Barba i Roca. 

Abans de la segregació, la finca estava inscrita en el Registre de la Propietat de 
Vilafranca, al tom 1.303, llibre 493, foli 139, finca 7.723-.N. La finca descrita s’ha de segregar 
de la núm. 7.723-N esmentada. 

L’Ajuntament destinarà la finca cedida a les finalitats previstes en el POUM i en el 
planejament derivat aplicable. Si la finca no es destina a les finalitats del planejament 
urbanístic en el termini de cinc anys, o si deixa d’estar-hi destinada durant els deu anys 
següents a aquest ús i finalitat, revertirà automàticament i de ple dret a la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb les disposicions legals aplicables. 

Quant a la part de la finca de la Generalitat que ha estat objecte de l’expropiació 
esmentada, el preu just inherent a l’expropiació serà percebut per la Generalitat de Catalunya. 

Sisè.- Quant a la finca qualificada com equipament del carrer d’Amàlia Soler núm. 21 
de Vilafranca del Penedès, propietat d’aquest Ajuntament i que utilitza en règim de cessió d’ús 
la Generalitat per a destinar-la a estació de viticultura i enologia i altres finalitats similars, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en recuperarà la possessió tan bon punt es produeixi el 
trasllat dels serveis existents al nou equipament situat en el sector de Domenys II a què es 
refereix aquest acord, dins dels terminis que s’hi estableixen.  
  Setè.-  Es faculta l’alcalde per a cedir a la Generalitat de Catalunya la finca registral 
núm. 26.208, mitjançant els documents públics o privats necessaris, amb les finalitats i les 
condicions expressades. També resta facultat l’alcalde per acceptar mitjançant l’atorgament 
dels documents adients la cessió gratuïta de la finca de 3.122,37 m2 esmentada en el punt 
dispositiu cinquè, propietat actualment de la Generalitat de Catalunya.  
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L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta 
darrera al grup del PP. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé manifesta que el text del dictamen (juntament amb les 
explicacions aportades a la Comissió Informativa) és ja prou entenedor. 
 
Afegeix Colomé que es tracta d’un assumpte iniciat l’any 1999 i que posteriorment va patir 
diverses complicacions. És important per Vilafranca, ja que es posarà en marxa un equipament 
potent i es podrà recuperar la possessió de l’equipament del carrer Amàlia Soler (actual estació 
enològica). 
 
Josep Ramon (PP) compara l’acord amb el conveni de 1999. S’ha rebaixat el termini mínim 
d’afectació de l’equipament de 25 a 10 anys, i d’altra banda la redacció no és prou clara quant 
als usos concrets que la Generalitat donarà a l’edifici, ja que potser la Generalitat podria per 
exemple no traslladar l’estació enològica sense incomplir les condicions imposades. Cal garantir 
la instal·lació a Domenys II d’almenys l’estació enològica i de les oficines del DARP, al marge 
d’altres possibles serveis. A parer de Ramon, s’hauria de retornar als termes del conveni de 
1999. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) rebutja el suggeriment del PP i 
recorda que el conveni és en general diferent, ja que per exemple l’Ajuntament ja no té el deure 
d’acabar les obres. Finalment, l’alcalde Marcel Esteve destaca que ja es treballa des de la 
Generalitat en el projecte, de forma que cal esperar que les obres s’acabin aviat i que es pugui 
recuperar en un termini raonable l’equipament públic del carrer Amàlia Soler. 
 
 
III. MODIFICACIÓ ORDENANÇA ESTABLIMENTS 
 
El text del dictamen és el següent: 

 
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 2006, va aprovar 

inicialment una modificació puntual de l’Ordenança municipal reguladora dels establiments de 
pública concurrència de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient. 
La modificació esmentada afecta els articles 15.3, 17.4, 30.8 i a la disposició addicional 
primera de l’Ordenança. Les modificacions fan referència a la possible contigüitat dels 
restaurants amb l’ús d’habitatge, a la disponibilitat d’aparcaments de vehicles en el cas de 
nous establiments musicals i als horaris de tancament i altres aspectes dels locutoris i 
establiments similars. 

Atès que sotmès l’expedient i el text de la modificació al tràmit d’informació pública, s’ha 
presentat una única al·legació per part de Delfí López Llinàs. L’al·legació proposa una 
modificació de la disposició transitòria 7ª, apartat 2, de l’Ordenança, la qual obliga els 
establiments musicals o de classe C sense excepció a adaptar-se en un termini determinat a 
totes les condicions tècniques que l’Ordenança preveu. L’al·legació presentada proposa que 
l’adaptació no afecti l’alçada mínima interior exigible del local, ja que aquesta adaptació 
podria comportar la clausura d’algun establiment musical. 

Atès que no es considera procedent l’estimació de l’al·legació. Efectivament, la necessitat 
d’adaptació dels locals a la normativa tècnica apareix anunciada tant en l’Ordenança de 2004 
com en l’anterior, per la qual cosa existeix des de fa temps un marc normatiu de coneixement 
públic que ara no pot ser alterat en funció de situacions específiques particulars. D’altra 
banda, l’exigència d’una alçada interior mínima obeeix a motius de seguretat, i l’Ajuntament 
ha de vetllar per garantir en la mesura del possible la seguretat de les persones.  
 

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Desestimar l’al·legació presentada per Delfí López Llinàs que s’ha esmentat. 
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2. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels 
establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, pel que fa als seus articles 
15.3, 17.4, 30.8 i disposició addicional primera, en els termes resultants del text incorporat a 
l’expedient, coincidents amb els aprovats inicialment el 16 de maig de 2006. 

3. Es trametrà una còpia de la modificació de  l’Ordenança a la Delegació del Govern a 
Catalunya i al Departament de Governació i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en el DOGC. La modificació 
de L’Ordenança entra en vigor als 15 dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
província. 

4. Notificar aquest acord al Sr. Delfí López Linàs. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra. El vot contrari pertany al grup 
de la CUP. 
 
El ponent Joan Pareta defensa la desestimació de l’al·legació presentada, tenint en compte que 
no feia referència a cap dels aspectes objecte de modificació. Cal garantir la seguretat dels 
locals, i l’obligació d’adaptar-se tots els locals a les condicions tècniques (també en matèria 
d’alçades mínimes) es preveia tant en l’Ordenança de 2004 com en l’anterior. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra contrari al dictamen, i afirma que la CUP va fer una al·legació 
arran de l’aprovació inicial que no s’ha tingut en compte. Qüestiona el deure dels nous locals de 
classe C (musicals) de dotar-se de places d’aparcament en els termes que es proposen, ja que 
això expulsarà del nucli urbà aquests establiments i fomentarà els desplaçaments als afores en 
transport privat. L’Ordenança pot afectar negativament l’oci nocturn, i a més provocarà que 
locals semblants que tenen tipus de llicències formalment diferents es vegin afectats per règims 
jurídics també diferents en matèria de disponibilitat d’aparcaments, la qual cosa no té sentit i 
esdevé discriminatòria. 
 
Joan Pareta (equip de Govern) contesta que les llicències s’atorguen a petició dels interessats, i 
es resolen d’acord amb la norma vigent en cada moment. No es poden barrejar les coses, i no 
existeix cap mena de discriminació. Els tècnics municipals han proposat de mantenir el text 
aprovat inicialment, i no acceptar el suggeriment de la CUP. 
 
 
IV. RESCAT I NOVA CONCESSIÓ D’APARCAMENTS. CONCURS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que el ple municipal, per acord de data 11 de juny de 1996, va adjudicar a l’empresa 
SABA el concurs públic convocat per a la construcció i l’explotació d’un aparcament soterrani a la 
plaça del Penedès i per a la gestió indirecta de l’aparcament de “Cal Rondina”, en règim de 
concessió administrativa i per un període de cinquanta anys. També es va adjudicar a SABA la 
gestió indirecta per concessió del servei d’estacionament controlat a la via pública amb limitació 
horària, aquest darrer per un termini de deu anys que ha vençut el dia 9 de setembre de 2006.  
 Atès que es considera necessari ampliar l’aparcament existent en el subsòl de la plaça del 
Penedès cap a la rambla de Sant Francesc, amb la creació d’unes 300 noves places d’aparcament 
aproximadament, 100 d’elles reservades inicialment a residents.  
 Atès que es considera necessària també la construcció d’un nou aparcament per a 
residents a l’entorn de les places Doctor Bonet – Pau Casals (barri de l’Espirall), el qual ha de ser 
gestionat per l’Ajuntament o per la societat o ens municipal que s’estableixi. 
 Atès que es planteja la convocatòria d’un concurs públic per a la l’adjudicació d’un 
contracte administratiu de concessió d’obres públiques, l’objecte conjunt del qual serà l’ampliació 
i l’explotació de l’aparcament de la plaça del Penedès cap a la rambla de Sant Francesc, la 
construcció d’un aparcament soterrani al barri de l’Espirall, l’explotació de l’aparcament 
municipal de “Cal Rondina” i la gestió del servei d’estacionament controlat a la via pública amb 
limitació horària. El concurs resta obert a qualsevol persona física o jurídica que compleixi els 
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requisits exigits, la qual haurà de satisfer un cànon inicial destinat a compensar la concessionària 
actual pels danys i perjudicis inherents a l’extinció anticipada, a títol de rescat, de la concessió 
vigent relativa als aparcaments de la plaça del Penedès i de “Cal Rondina.  
 Atès que l’Ajuntament no disposa de possibilitats financeres reals, si es volen garantir les 
inversions previstes i la qualitat dels serveis, per a construir un nou aparcament al centre o per 
ampliar l’existent, ni per a construir un aparcament destinat a residents en el barri de l’Espirall; 
l’ampliació de l’aparcament per part de l’Ajuntament, d’altra banda, comportaria no només 
l’assumpció del cost de les obres, sinó també la indemnització de tots els drets de l’empresa 
concessionària actual pròpia de la figura del rescat de la concessió. És per això que és necessari 
acudir a fórmules indirectes de caràcter concessional que asseguren també el caràcter públic dels 
serveis. Cal també garantir la viabilitat econòmica de la concessió, per la qual cosa s’oferta a les 
persones licitadores la gestió, durant un termini màxim raonable des del punt de vista financer, del 
servei d’estacionament a la via pública amb limitació horària. 
 Atès que a, grans trets, les condicions de la concessió que es pretén adjudicar són les 
següents:  
a) La concessionària amplia a càrrec seu l’aparcament de la plaça del Penedès cap a la 

rambla de Sant Francesc i gestiona la totalitat de l’aparcament durant un període màxim 
de quaranta anys a partir de la formalització de la concessió. Durant aquest mateix 
període màxim, l’empresa concessionària gestiona també l’aparcament municipal de “Cal 
Rondina”. 

b) La concessionària es fa càrrec de la construcció d’un aparcament soterrani d’unes 150 
places al barri de l’Espirall. L’aparcament és lliurat a l’Ajuntament per tal que en pugui 
disposar lliurement. 

c) La concessionària gestiona el servei d’estacionament a la via pública amb limitació 
horària, renovant els equips del servei actuals, durant un període màxim de quinze anys. 

d) S’introdueix la fórmula de tarifació per minuts reals d’estada en els aparcaments de la 
plaça del Penedès i de “Cal Rondina”, la qual cosa explica el reajustament  de les tarifes 
actuals a títol compensatori global. 

e) Per al supòsit que l’aparcament de plaça del Penedès-rambla de Sant Francesc tingui més 
d’un nombre determinat de vehicles anuals en rotació l’Ajuntament farà seu un cànon fixat 
en certs percentatges de la facturació marginal. 

f) S’estableix un sistema que globalment tracta de garantir l’equilibri econòmic de la 
concessió. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que el plec de condicions fixa unes 
condicions determinades quant a terminis de la concessió, cànon a favor de l’Ajuntament, 
tarifes, etc., les quals poden ser millorades per les empreses licitadores en benefici de 
l’Ajuntament i dels interessos públics; efectivament, la convocatòria d’un concurs públic 
amb àmplia publicitat fa que diverses empreses estiguin en condicions de presentar les 
seves millors ofertes i, en darrer terme, l’ens local es reserva la facultat de declarar desert 
el concurs si cap de les proposicions no és prou satisfactòria des del punt de vista tècnic o 
econòmic. 

  Atès que es planteja proposar a la concessionària SABA el rescat de la concessió 
actual sobre els aparcaments de la plaça del Penedès i de “Cal Rondina”, d’acord amb la condició 
41ª del plec de condicions de la concessió vigent  i amb l’article 263 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per raons d’interès públic derivades de la necessitat de portar a 
terme les ampliacions esmentades. Tanmateix, aquest rescat requereix el consentiment exprés de la 
concessionària SABA, tenint en compte que no es planteja la gestió directa del servei per part de 
l’Ajuntament, sinó la gestió indirecta que comportaria que SABA fos indemnitzada amb el cànon 
inicial abonat per la nova empresa concessionària, sempre lògicament que no resultés 
adjudicatària la mateixa empresa SABA. 
  
 Atès que s’ha elaborat el plec de condicions del concurs, s’ACORDA: 
 1. Proposar a la concessionària SABA, per raons d’interès públic i d’acord amb la llei i el 
plec de condicions vigent, l’acceptació del rescat de la concessió adjudicada pel ple municipal el 
dia 11 de juny de 1996 sobre els aparcaments de la plaça del Penedès i de “Cal Rondina”. 
L’acceptació comportaria la conformitat respecte de la percepció de la quantitat total de 8.851.728 
euros, com a rescabalament de danys i indemnització de perjudicis. 
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 Es fa avinent que l’Ajuntament no satisfarà amb fons propis aquesta indemnització, sinó 
que la quantitat esmentada procediria del tercer adjudicatari del concurs. Per tant, la manca 
d’adjudicació del nou concurs en condicions que permetin a l’Ajuntament recaptar en el moment de 
formalitzar-se la concessió la quantitat descrita, implicaria que quedés sense efectes el rescat, 
mantenint-se la concessió de SABA en els termes actuals. 
 Es concedeix a SABA un termini de deu dies per manifestar el seu acord o desacord 
respecte de la proposta esmentada. 
 2. Aprovar l’expedient per a la contractació, per concurs públic i per procediment obert, 
del contracte de concessió d’obres públiques l’objecte conjunt del qual és l’ampliació i l’explotació 
de l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès, la construcció d’un aparcament en el subsòl de 
l’entorn de les places Dr. Bonet – Pau Casals, i la gestió de l’aparcament de “Cal Rondina” i del 
servei d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària. Tanmateix, 
l’eficàcia d’aquesta aprovació se supedita a la conformitat prèvia de la concessionària SABA sobre 
els termes del rescat de la concessió actual. 
 3. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives que han de regir la licitació 
per concurs, en el supòsit que aquest se celebri efectivament. L’expedient i el plec de condicions se 
sotmetran a informació pública durant vint dies hàbils, als efectes de possibles al·legacions o 
reclamacions. 
 4. Simultàniament, i sempre que la concessionària accepti els termes del rescat de la 
concessió actual proposats, s’acorda obrir el procés de licitació. El termini per a presentar 
proposicions serà de cinquanta-dos dies a partir de la tramesa de l’anunci del contracte al Diari 
Oficial de les Comunitats Europees (DOCE). 
 5. S’acorda que, des del 9 de setembre de 2006 i fins l’adjudicació i formalització de la 
nova concessió, SABA continuarà gestionant el servei d’estacionament controlat de vehicles amb 
limitació horària a la via pública. Durant aquest període transitori, SABA abonarà a l’Ajuntament 
un cànon mensual de 26.000 euros. 
 
El dictamen anterior ha estat aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) 
i 8 en contra (grups de CiU, del PP i de la CUP). 
 
Presenta el dictamen, en nom de l’equip de govern, el regidor Francisco Romero. Romero 
manifesta que es vol ampliar l’aparcament de la plaça del Penedès cap a la rambla de Sant 
Francesc (300 noves places garantides, amb la possibilitat que fins a 100 es destinin amb 
caràcter fix a residents), i construir un nou aparcament a l’Espirall (150 places inicialment, amb 
possible augment o reducció segons la demanda que existeixi). Es recull així una necessitat 
objectiva que a més havia estat traslladada per molts sectors directament interessats. La inversió 
prevista és d’uns 6 milions d’euros més IVA en el cas de la rambla i de 2 milions d’euros més 
IVA en el supòsit de l’Espirall. 
 
La proposta té en compte l’estudi que l’Ajuntament va encarregar fa un temps i que es va 
trametre a tots els grups municipals, d’acord amb el qual no era aconsellable (per inviable) un 
nou aparcament independent al centre, sinó l’ampliació de l’existent. Quant a l’Espirall, hi ha 
molts edificis sense aparcaments, i la necessitat  d’un nou pàrquing és una reivindicació 
històrica. Aquest aparcament de l’Espirall no el gestionarà l’empresa que resulti concessionària, 
sinó que es lliurarà a l’Ajuntament i aquest en decidirà la destinació, malgrat que està previst 
vendre les places (totes o una part rellevant). 
 
Francisco Romero destaca que s’acudeix al sistema de concessió, ja que ni l’Ajuntament ni la 
societat SOVIPAR disposen de recursos propis suficients ni poden apel·lar a l’endeutament. 
D’altra banda, s’ha descartat la renegociació de la concessió actual de SABA, i es convocarà un 
concurs públic amb informació pública i àmplia publicitat. El plec de condicions ha de garantir 
la viabilitat econòmica de la concessió: 40 anys com a màxim de gestió dels aparcaments (15 
anys com a màxim en el cas de les zones blaves), termini d’execució màxim de 18 mesos per a 
l’aparcament de la rambla i de 13 mesos per al de l’Espirall, presentació dels projectes per part 
dels licitadors, etc. 
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Pel que fa a les tarifes que pagaran els usuaris, Romero posa en relleu que les de les zones 
blaves no es modifiquen (s’adapten només a l’IPC), i les altres es replantegen per acollir la 
reivindicació (que aviat serà norma legal) de facturar només pels minuts reals d’estada dels 
vehicles. S’ha tingut en compte l’escenari neutre dels estudis encarregats, però si l’ocupació és 
alta l’Ajuntament tindrà dret a un cànon variable important, independent del deure de posar a 
disposició de l’Ajuntament el nou aparcament de l’Espirall. 
 
Cal tenir present que el concurs comporta que SABA hagi de ser indemnitzada pels 40 anys de 
concessió que encara té sobre els aparcaments de la plaça del Penedès i de “Cal Rondina”. El 
valor indemnitzatori o de rescat es proposa en uns 8,8 milions d’euros, ponderant els fluxos 
futurs previstos i establint un tipus de VAN raonable. 
   

 *** 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena a la totalitat del dictamen que presenta el grup de 
CiU: 
 “Atès que la quantitat que s’estableixi com a rescat de la concessió a SABA no és una 
quantitat independent del contingut del plec de condicions pel concurs per a la construcció i 
gestió dels aparcaments sinó que, a més, tot queda supeditat al mateix. 
 Atès que els períodes a fixar per a la nova concessió i els cànons a rebre per 
l’ajuntament podrien variar en funció de si les empreses adjudicatàries haguessin de pagar o no 
el rescat. 
 Atès que l’estudi de viabilitat econòmica encarregat per l’Ajuntament i aportat als grups 
municipals en cap moment parla del rescat de la concessió de SABA.  

Atès que no s’ha lliurat per per part de l’equip de govern un estudi econòmic  que 
sustenti la quantitat a pagar a SABA pel rescat de la concessió, i que els grups municipals 
desconeixen els balanços d’explotació dels aparcaments de SABA a la plaça del Penedès i a Cal 
Rondina, i per tant no es pot jutjar sobre l’ oportunitat o no de la proposta de rescat feta  de 
8.851.728.-€. 
Atès que, tal com va es va reconèixer per l’equip de govern en la Comissió Informativa, no s’ha 
fet des de fa molts anys un estudi de les necessitats d’aparcament a l’Espirall que sustenti la 
decisió d’optar per un aparcament de 150, 200 o 300 places. 

Atès que entenem que junt al Plec de Condicions s’haurien d’aprovar els avantprojectes 
d’aparcaments tan en el centre com a l’Espirall, per tal que les empreses licitadores puguin 
adequar posteriorment el projecte definitiu sota els paràmetres que marca l’Ajuntament. 

Atès què amb una concessió a 40 anys es deixa l’adjudicatària exempta d’impostos. 
Atès que, anant al nostre càrrec la reurbanització de l’àmbit afectat per l’aparcament de 

l’Espirall, no queda clar l’estat en què han de deixar les instal·lacions de l’aparcament una 
vegada acabades. 

Atès que les despeses previstes de manteniment de 23.-€ mensuals són excessives. 
Atès que deixar tancats per quaranta anys els horaris de funcionament de l’aparcament 

de Cal Rondina, quedant els festius fora de servei, pot ésser contra l’interès públic i 
l’Ajuntament hauria de poder decidir sobre el mateix. 

Atès que considerem molt gravós que s’hagi de compensar a l’adjudicatària per la 
variació de places en les zones blaves. 

Atès que a l’hora de valorar la puntuació per a les empreses licitadores es subvaloren els 
temes de reducció dels terminis concessionals, la rebaixa de tarifes, i fins i tot el cànon per a 
l’Ajuntament, i en canvi es sobre valoren temes com el pla de gestió i manteniment.  
 

Per tot plegat, PROPOSEM que per part del consistori es prenguin els següents 
ACORDS: 

Primer. Que es faci un estudi econòmic en el que: 
S’estableixi la quantitat que s’hagi de pagar a SABA pel rescat de la concessió.  
S’estableixi la viabilitat de la concessió de nous aparcaments com ampliació de 

l’existent o com aparcaments independents. 
Segon. Que s’encarregui un estudi de les necessitats d’aparcament de l’Espirall a efectes 

de conèixer la magnitud del pàrquing a realitzar. 
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Tercer.  Que, mentrestant, l’ajuntament faci les gestions oportunes per explotar pel seu 
compte, o a través de SOVIPAR,  les zones blaves d’aparcament. 

Quart. Que, una vegada fets els estudis assenyalats en els punts 1 i 2,  s’encarreguin els 
avantprojectes dels nous aparcaments a construir per tal que s’adjuntin al plec de condicions a 
aprovar pel Ple de l’Ajuntament”. 
 
Defensa l’esmena a la totalitat, en nom de CiU, el seu portaveu Pere Regull. Regull afirma que 
no entén  les presses de l’equip de govern per tirar endavant aquest dictamen. Fins dimarts 
passat al vespre els grups municipals no van conèixer la xifra proposada en concepte de rescat, i 
no van tenir accés fins llavors al plec de condicions. Parlem d’una concessió a 40 anys, hi ha 
temes foscos i s’haurien de fer les coses bé, per la qual cosa proposa deixar l’assumpte sobre la 
taula. 
 
Regull comenta que el plec de condicions hauria de deixar aclarides les obligacions de les parts. 
En aquest cas el preu del rescat no sembla que s’hagi pactat amb SABA, de forma que a hores 
d’ara no sabem (i és essencial disposar d’aquesta dada) quin serà el preu final d’aquest rescat. 
Això fa que estiguem davant d’una concessió a quaranta anys sense que les empreses 
interessades puguin saber el cost de presentar-se al concurs en desconèixer l’import exacte del 
rescat, i ja s’entén que no és el mateix haver d’invertir 8 milions d’euros o 16 milions. Per tant, 
aquest import del rescat s’hauria de conèixer amb certesa abans de convocar el concurs. 
 
A parer de Pere Regull, caldria estudiar abans que res si convé ampliar l’aparcament actual o 
construir-ne un d’independent, valorant la viabilitat econòmica de les dues alternatives, sobretot 
perquè l’estudi que va encarregar l’equip de govern no té en compte l’import del rescat. L’únic 
que és clar és que l’ampliació beneficia SABA (unificació de personal, monopoli de fet en el 
sector a Vilafranca, absència de problemes tècnics de rampes, etc.), i la realitat és que SABA 
tem l’existència d’un possible competidor. 
 
A criteri de CiU, planificar un pàrquing independent (CiU proposa a la rambla de Nostra 
Senyora, ja que entre altres raons ara mateix ens estalviaríem la urbanització de la superfície) té 
avantatges per als interessos públics: competència en el sector i en els preus per aparcar, 
admissió de millores per part dels concursants, possibilitat de reduir els terminis de la concessió, 
etc. Aquest darrer aspecte és important, perquè si transcorren 40 anys recuperarem un pàrquing 
que gairebé haurà acabat la seva vida útil, i les reformes a fer-hi seran importantíssimes. 
S’observa que a més s’atorga la gestió de les zones blaves, amb clàusules criticables com  la 
indemnització a la concessionària (probablement SABA) en el cas d’acordar-se modificacions 
del servei. 
 
Pere Regull reitera que cal fer un estudi seriós que tingui en compte el rescat i que valori els 
avantatges de l’aparcament ampliat o bé independent. També caldria estudiar la demanda en el 
cas de l’Espirall (per valorar la magnitud de l’aparcament), i encarregar uns avantprojectes dels 
aparcaments que s’incorporessin com obligatoris en el plec de condicions, els costos dels quals 
els abonaria el guanyador del concurs. Així mateix seria positiu, amb independència de les 
subvencions que si fos justificat s’haguessin d’abonar al concessionari, tenir des de 
l’Ajuntament el control de la gestió de les zones blaves. Tots aquests estudis es podrien elaborar 
en poques setmanes sense cap dificultat.  
 
Finalment, Pere Regull afegeix que el plec, en la seva lletra petita, conté altres aspectes que 
generen dubtes o que són incorrectes (gestió de l’aparcament de l’Espirall, exempció d’impostos 
al concessionari respecte de les obres, estat final en què es deixarà l’aparcament de l’Espirall per 
analitzar quina reurbanització en superfície s’ha de portar a terme, preus molt alts de les places 
reservades per a residents, tant per la compra com pel manteniment, compensacions al 
concessionari per canvis en zones blaves, impossibilitat d’adaptar els horaris de “Cal Rondina” 
a les necessitats, puntuació molt alta del concurs pels projectes i pel pla de manteniment i gestió 
en detriment d’aspectes més importants com els terminis, el cànon per a l’Ajuntament i les 
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tarifes, etc.). Regull demana que els grups de l’equip de govern reflexionin, que no aprovin el 
plec de condicions i que acceptin fer els estudis i després decidir assenyadament. 
 
Quant a l’esmena, Otger Amatller (CUP) remarca que en la concessió de fa deu anys les coses 
no es van fer bé, atorgant-se una concessió en condicions molt favorables per a SABA, i que ara 
es pretén repetir o fins i tot agreujar l’errada. Amatller manifesta que no entén la raó d’incloure 
en la concessió l’aparcament de “Cal Rondina”, i que l’import del rescat impedeix de fet que 
altres empreses diferents de SABA puguin concursar en condicions d’igualtat. D’altra banda, es 
regalaran els beneficis derivats de la gestió de les zones blaves, i de fet serà SABA l’empresa 
que marcarà les pautes de la política d’aparcaments. A parer seu, les presses de l’equip de 
govern s’expliquen per la proximitat de les eleccions municipals. 
 
Otger Amatller esmenta que la inversió a realitzar, d’uns 8 milions d’euros, gairebé es 
compensa només amb els beneficis de les zones blaves, i encara hem de tenir en compte que la 
“venda” de les 100 places de la Rambla reporta 2,3 milions d’euros més. Seria millor des de 
l’Ajuntament promoure un aparcament independent, comptant amb els recursos que aporten les 
zones blaves i les vendes de places d’aparcament. Amb cinc anys l’Ajuntament podria recuperar 
tota la inversió. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que en l’expedient hi ha un càlcul del preu del rescat, però que seria 
necessari sobre aquest punt disposar d’un estudi més ampli i afinat. Quant a l’aparcament 
independent o ampliat, l’estudi que es va encarregar fa un temps ja era prou clar. A parer del PP, 
el termini de quinze anys de concessió de les zones blaves és clarament excessiu. També caldria 
estudiar millor les necessitats de l’aparcament de l’Espirall, sempre tenint en compte el preu que 
es pensa demanar per la venda de les places. Ramon es pronuncia a favor de l’esmena, ja que 
aprovar l’expedient ara resulta precipitat. 
 
Francisco Romero (equip de govern) contesta que les xifres aportades per la CUP són errònies, i 
que no es poden trivialitzar. Així, per exemple, la concessionària construeix l’aparcament de 
l’Espirall però no el gestiona, les 100 places per a residents no s’han de construir o vendre 
necessàriament, etc. Quant a l’esmena, Romero diu que Regull arriba tard i malament, perquè si 
s’hagués llegit l’estudi encarregat (CiU no va ser present en la reunió de presentació) hauria 
comprovat que l’aparcament independent no resulta econòmicament viable. Romero nega que 
un aparcament a la rambla de Nostra Senyora (abonat per CiU) valgui només 2 milions d’euros 
(CiU no ha fet arribar l’estudi), i quant al rescat afirma que s’han fet càlculs ajustats del seu 
import tenint en compte la concessió actual encara vigent per quaranta anys més. L’import del 
rescat no es pacta, sinó que es proposa a SABA, i si no l’acceptés s’hauria de replantejar 
l’assumpte, proposant la concessió d’un aparcament independent amb determinats incentius que 
el fessin viable. Finalment, Romero manifesta que no és possible assumir ara mateix i de cop la 
gestió de les zones blaves, i que l’aparcament de l’Espirall es farà de 150 places, o de més o de 
menys, en funció de la demanda. 
 
Pere Regull (CiU) replica que CiU va encarregar un estudi sobre la rambla de Nostra Senyora, i 
que no hi ha inconvenient en trametre’l a Francisco Romero si aquest el demana. Pel que fa a 
l’estudi encarregat fa temps per l’Ajuntament a l’empresa VNG, CiU l’ha estudiat, i és clar que 
planteja diferents alternatives, entre elles la de que l’aparcament el promogui l’empresa 
municipal SOVIPAR comptant amb el rendiment de les zones blaves, la qual cosa segons el 
mateix estudi tindria també avantatges. Regull reitera que un mes seria suficient per disposar 
dels estudis necessaris, i apel·la als tres partits de l’equip de govern per tal que aturin l’adopció 
de l’acord. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que les seves xifres no han estat rebatudes, ja que si es 
concedeix la gestió de les zones blaves per 15 anys estem regalant diners. Demana que 
l’assumpte quedi sobre la taula, encara que sigui sense aprovar-se l’esmena de CiU. S’observa 
que el govern municipal afavoreix SABA i propugna la gestió dels serveis mitjançant empreses 
privades. La CUP en canvi advoca per la gestió municipal de les zones blaves, i ha iniciat una 
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campanya en aquesta línia. L’endeutament municipal és notable, i si no hi ha diners  ara mateix 
bé podem estar un temps fent caixa amb les zones blaves, i plantejar-se la inversió en un nou 
aparcament d’aquí a uns anys. 
 
El regidor Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i pertanyent a ICV) critica les xifres 
simplificades aportades per la CUP. Posa l’exemple de la compra d’un pis, el qual és millor 
comprar-lo al comptat si es tenen els diners, però la realitat és que la majoria de la gent ha de 
concertar un crèdit si el vol comprar. No es poden comparar les xifres actuals amb les del darrer 
any de la concessió (2046), ja que això econòmicament seria absurd. Qualsevol concessionari 
haurà d’invertir molts diners ara mateix, i els anirà recuperant durant molts anys, de forma que 
les xifres són, òbviament, molt més complexes. 
 
Pere Regull (CiU) ofereix retirar la seva esmena en el cas que l’assumpte es deixi sobre la taula 
i s’adopti un compromís per part del govern d’encarregar els estudis adients. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca la importància de tirar endavant un aparcament a la rambla i a 
l’Espirall, i el dictamen planteja a parer seu una fórmula viable per a fer-ho. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de CiU, resulta rebutjada amb 8 vots a favor (grups de CiU, del PP i 
de la CUP) i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
 
V. SUBSTITUCIÓ PATRONAT “CAL BOLET” 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que la Sra. Cristina Téllez i Ramiro, vocal de l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet 
en representació de les entitats i associacions culturals de Vilafranca, ha sol.licitat ser cessada 
en el seu càrrec per motius personals. 
 Atès que en la reunió convocada el dia 27 de juny de 2006, els/les representants de les 
entitats i associacions culturals assistents van nomenar per unanimitat a la Sra. Meritxell 
Montserrat i Mestres, s’ 

 
ACORDA: 
1. Acceptar la sol.licitud de la Sra. Cristina Téllez i Ramiro de cessament del 

seu càrrec com a vocal de l’OAL Patronat del teatre Cal olet. 
2. Nomenar a la Sra. Meritxell Montserrat i Mestres, vocal de l’OAL Patronat 

del Teatre Cal Bolet, en representació de les entitats i associacions culturals 
de Vilafranca.  

 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 6 abstencions. Les abstencions corresponen 
al grup de CiU. 
 
Joan Ríos (equip de govern) manifesta que es tracta d’un relleu d’una representant de les entitats 
culturals. Agraeix la dedicació de Cristina Téllez, i manifesta que l’assemblea d’entitats va 
proposar Meritxell Montserrat per al càrrec. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que van ser convocades a l’assemblea 200 entitats, de les quals 
només van assistir-hi 3. És molt trist i constitueix un motiu de reflexió. 
 
Josep M. Figueras (CiU) diu que alguna cosa falla si només assisteixen a la reunió tres entitats. 
D’altra banda, la persona sortint era l’única del Patronat dedicada específicament al teatre, 
mentre que l’entrant malgrat que li mereix el màxim respecte no té relació amb el teatre. 
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Joan Ríos contesta que els representants ho són segons els estatuts de les entitats culturals, i no 
només de les dedicades al teatre. La situació és trista i potser s’ha d’estudiar una revisió dels 
estatuts, però en aquest moment cal aplicar els vigents. 
 
 
VI. JUNTA DE SOCIS SERCOM, S.L. MEMBRE CONSELL 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta extraordinària de socis de la societat privada 
municipal “Serveis Municipals de Comunicació, S.L.” (SERCOM, S.L.) i per unanimitat adopta 
l’acord següent: 
 
 Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va fixar 
en onze el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer 0.l'elecció dels seus 
membres i va nomenar el president, la vice-presidenta i el secretari del consell.  
 Atès que, posteriorment, la Junta general de socis de data 17 de maig de 2005 va acordar 
el cessament del conseller Antoni Alsina i Felip, qui fou substituït pel Sr. Jordi Roig Font. 
 Atès que com a conseqüència de la proposta realitzada pel grup municipal del PP cal fer 
una substitució puntual d’un membre del consell d’administració, s' 
 
 ACORDA: 
 1r. Disposar el cessament, com a membre del consell d’administració, de Jordi Roig Font. 
 Aquest cessament ha de ser notificat al secretari del consell d'administració i a Jordi Roig 
Font.  
 2n. Nomenar nou membre del consell d’administració, en substitució de Jordi Roig Font i 
fins la finalització del mandat del consistori municipal actual, al senyor Borja Martín Sánchez, 
major d’edat, amb el D.N.I núm. 47.870.455, amb domicili a efectes de notificacions en el domicili 
social (plaça del Penedès, 4, 4rt de Vilafranca del Penedès). Es constata que la persona nomenada, 
present a la sessió, accepta el càrrec i manifesta que no estar compresa en cap de les causes 
d'incapacitat o d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent, i especialment en la llei 
12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del Govern i alts càrrecs, en el text refós de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques i, en la mesura que fos aplicable, en la Llei 
9/1991. 
 3r. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Aureli 
Ruíz i Milà, per tal que porti a terme les operacions necessàries en ordre a la plena efectivitat d'allò 
que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública, inscriure'ls en el 
Registre Mercantil i completar en la mesura que sigui necessari les dades personals del nou 
conseller. 
 4t. Aprovar l’acta d’aquesta sessió de la junta de socis als efectes legals adients. 

 
 
 
VII. MOCIÓ SOBRE HABITATGES SOBREOCUPATS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 

 
Un dels reptes més importants que té el nostre municipi en l’actualitat és el 

manteniment i millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, en uns moments en 
que és debat a Europa la crisi de l’Estat del Benestar.  

Aquesta problemàtica queda palesa de forma alarmant en l’habitatge, on el problema 
d’accés és estructural i generalitzat a tota la població, independentment del seu origen. Cal 
incentivar les polítiques públiques d’habitatge per tal que tots els sectors de la nostra ciutat que 
ho necessitin puguin tenir accés a un habitatge digne. 

Però, paral·lelament a la promoció de polítiques d’habitatge, també cal que 
l’administració tingui els mitjans adequats per lluitar contra l’abús del lloguer d’habitatges a 
immigrants. Habitatges que moltes vegades  no garanteixen uns mínims de salubritat i que són 
subjecte de sobre ocupació, donant lloc als tristament coneguts com a “pisos pasteres”. 
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Malauradament els instruments d’intervenció en la sobre ocupació i l’habitabilitat que 
tenen les administracions i concretament els ajuntaments no són eficaços per lluitar contra 
aquest frau.  

Una de les fórmules per evitar la sobre ocupació seria la limitació del número de 
persones que poden empadronar-se en una mateix habitatge, però els ajuntaments no tenen 
potestat per fer-ho. 

Caldria que l’ajuntament pogués exercir funcions d’inspecció i sanció per garantir que 
tots els habitatges compleixen amb els mínims de salubritat i amb els paràmetres d’ocupació en 
funció dels metres quadrats de l’habitatge, i que els certificats d’empadronament realment 
garanteixen el número de persones que hi viuen. 
  En aquest sentit la cèdula d’Habitabilitat podria ser un bon instrument per garantir que 
en aquell habitatge hi viuen les persones que pot suportar el tipus d’habitatge. El Decret 
259/2003, que regula les cèdules d’Habitabilitat, estableix uns paràmetres d’ocupació en funció 
dels metres quadrats de l’habitatge, però no estableix els mecanismes necessaris per a la seva 
gestió. 

Cal que l’administració tingui les facultats i el finançament suficient per realitzar 
inspeccions i obligar al propietari a complir amb uns criteris mínims d’Habitabilitat per poder 
llogar un habitatge o, en cas d’incompliment, potestat per suspendre la cèdula d’habitabilitat.  

Però per un altre cantó el padró tots sabem que no és del tot fiable; l’ajuntament no 
disposa de les eines d’intervenció suficients per tal de garantir que les persones empadronades 
en cada municipi i en cada domicili són realment les que hi viuen. I això val tant pels 
immigrants com per la resta de ciutadans que moltes vegades s’empadronen en municipis 
diferents del lloc de residència habitual, per beneficiar-se d’avantatges socials i/o fiscals. No 
volem caure en polítiques discriminatòries.  

En aquest sentit no trobem correcte que la llei d’immigració només obligui a renovar 
l’empadronament als estrangers sense permís de residència permanent, amb l’objectiu de 
depurar el padró i tenir un control més gran sobre la immigració irregular. El padró ha de ser 
igual d’efectiu per tothom. 

Cal també manifestar que en el món municipalista ja fa anys que s’està debatent sobre 
aquestes problemàtiques.  
 
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- MANIFESTAR que un dels greus abusos existents amb la gent immigrada 

als nostres municipis consisteix en el lloguer d’habitatges que no garanteixen els mínims de 
salubritat i que són subjecte de sobre ocupació donant lloc als tristament coneguts com a “pisos 
pasteres”. 

SEGON.- MANIFESTAR que els ajuntaments, com a administració més propera al 
ciutadà han de fer front a aquesta problemàtica, però l’ordenament jurídic actual no els atorga 
els instruments necessaris que els permeti exercir accions d’inspecció, control i sanció per tal 
d’eradicar aquestes pràctiques abusives. 

TERCER.- RECLAMAR del Govern de l’Estat l’urgent reforma de la Llei de Bases de 
Règim Local pel que fa a la regulació de l’empadronament amb l’objectiu de dotar els 
ajuntaments de les competències i recursos necessaris que els hi possibilitin per negar-se a 
empadronar a persones quan en l’immoble que citen com a residència habitual se superin 
determinats límits de residents. 

QUART.- SOL·LICITAR que s’inclogui, en el projecte de llei de l’habitatge, un conjunt 
de mesures, com per exemple la regulació de la mateixa cèdula d’habitabilitat, per regular el 
nombre de persones que, com a màxim, poden ocupar l’habitatge en unes condicions d’ús 
adequades, en funció, entre d’altres variables, de la superfície i dels serveis dels que disposi 
l’habitatge. 

CINQUÈ.- INSTAR l’equip de govern a que faci públiques les casuístiques que es 
donen a l’ajuntament del municipi en relació al padró d’habitants i a les irregularitats que s’han 
donat en habitatges d’aquest tipus. 

SISÈ.- INSTAR al Govern espanyol a efectuar les modificacions normatives i 
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reglamentàries pertinents per tal de dotar de competències inspectores i sancionadores 
l’administració local i la de la Generalitat per controlar les conductes fraudulentes en el lloguer 
o relloguer de pisos a més persones de les autoritzades, en el lloguer o relloguer de pisos per 
hores i l’ús fraudulent de locals comercials com a habitatges. 

SETÈ.- DEMANAR que s’atorgui en el marc de les disponibilitats pressupostàries, una 
línia d’ajuts per als ajuntaments adreçada a impulsar programes d’identificació de situacions de 
sobreocupació. 

VUITÈ.- DEMANAR que s’atorgui en el marc de les disponibilitats pressupostàries, 
una línia d’ajuts a ajuntaments i consells comarcals per fer front a la creació de programes de 
solucions transitòries d’allotjament per als residents en habitatges sobreocupats en situació de 
necessitat. 

NOVÈ.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol al Congrés i al Senat, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’increment de la immigració planteja certes qüestions, i una 
d’elles és la dels pisos amb un excés d’ocupació, amb problemes afegits com la salubritat, els 
sorolls, etc. Hi ha gent que s’aprofita de les situacions de necessitat dels immigrants. La 
legislació vigent , malgrat certes indicacions, no preveu res d’una forma clara. Cal que els 
ajuntaments puguin intervenir i controlar, i si algunes persones han de deixar els pisos amb 
sobre ocupació s’ha de disposar de recursos per aportar solucions transitòries d’habitatge. 
 
Otger Amatller (CUP) mostra el seu desacord vers la moció, ja que només parla d’inspeccions, 
controls, sancions i denegació d’empadronaments, i com a molt de solucions transitòries 
d’habitatge. Són necessàries, a parer seu, polítiques d’habitatge que aportin solucions 
definitives. D’altra banda, els problemes de salubritat no afecten només els immigrants, sinó 
també la gent gran i els joves. Els recursos que l’Ajuntament obtingui es poden destinar a 
habitatge social, i no a controls. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, en termes generals. 
 
Ramon Xena (ERC) demana a CiU que retiri el punt dispositiu 5è de la moció, perquè no es 
poden fer públiques casuístiques concretes, i si ho fa anuncia que donarà suport a la moció. Cal 
revisar la llei i lluitar contra els pisos “pastera”. No es tracta de sancionar la gent que ve de fora, 
sinó a qui se n’aprofita. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV) accepta en general els punts 
concrets de la moció tret del cinquè, encara que la idea global del text no el satisfà i hi votarà en 
contra. Pràcticament tot allò que es demana es recollia en el projecte de Llei d’habitatge que va 
promoure l’anterior conseller de la Generalitat (i membre d’ICV) Salvador Milà, i CiU va posar 
pals a les rodes al projecte en el Parlament. El projecte de Llei d’habitatge era clar i ambiciós, i 
aportava mesures definitives no només per a immigrants. La moció, a diferència del projecte de 
llei, no parla dels pisos buits que es podrien posar al mercat, i cal tenir en compte que els 
immigrants no són infractors sinó víctimes. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-, membre del PSC) remarca que ara que s’acosten 
eleccions es vol parlar d’habitatge. Rebutja el punt 5è de la moció i, quant als altres, es recollien 
en el projecte de Llei d’habitatge o s’estan negociant (com és el cas de l’empadronament) a 
Madrid. S’ha de parlar dels problemes d’habitatge dels immigrants, però també dels joves, de la 
gent gran i d’altres col·lectius. Tanmateix, votarà a favor si es retira el punt 5è. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que potser també el dictamen dels aparcaments té que veure amb 
properes eleccions, i que mocions semblants han estat aprovades per altres ajuntaments. La 
inspecció i la sanció no han de ser per a l’immigrant, sinó per a qui se n’aprofita. Cal tenir 
present que la moció aborda uns problemes concrets, i no té el propòsit de tractar de la pobresa 



 16

al món en general. Per tant, no es desconeix ni es nega (sinó que s’afirma) la necessitat de fer 
polítiques globals d’habitatge, però ens hem de circumscriure a l’assumpte concret plantejat. 
Manifesta Regull que no entén el vot contrari de Patro Rceober si la moció va en la línia d’un  
projecte de Llei impulsat per ICV. Accepta retirar el punt 5è per facilitar el consens, encara que 
res no impedeix donar dades estadístiques sense referir-se a altres de personals. 
 
Finalment, s’aprova  amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests d’Otger  Amatller i de Patro 
Recober), la moció següent: 
 

Un dels reptes més importants que té el nostre municipi en l’actualitat és el 
manteniment i millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, en uns moments 
en que és debat a Europa la crisi de l’Estat del Benestar.  

Aquesta problemàtica queda palesa de forma alarmant en l’habitatge, on el problema 
d’accés és estructural i generalitzat a tota la població, independentment del seu origen. Cal 
incentivar les polítiques públiques d’habitatge per tal que tots els sectors de la nostra ciutat que 
ho necessitin puguin tenir accés a un habitatge digne. 

Però, paral·lelament a la promoció de polítiques d’habitatge, també cal que 
l’administració tingui els mitjans adequats per lluitar contra l’abús del lloguer d’habitatges a 
immigrants. Habitatges que moltes vegades  no garanteixen uns mínims de salubritat i que són 
subjecte de sobre ocupació, donant lloc als tristament coneguts com a “pisos pasteres”. 

Malauradament els instruments d’intervenció en la sobre ocupació i l’habitabilitat que 
tenen les administracions i concretament els ajuntaments no són eficaços per lluitar contra 
aquest frau.  

Una de les fórmules per evitar la sobre ocupació seria la limitació del número de 
persones que poden empadronar-se en una mateix habitatge, però els ajuntaments no tenen 
potestat per fer-ho. 

Caldria que l’ajuntament pogués exercir funcions d’inspecció i sanció per garantir que 
tots els habitatges compleixen amb els mínims de salubritat i amb els paràmetres d’ocupació en 
funció dels metres quadrats de l’habitatge, i que els certificats d’empadronament realment 
garanteixen el número de persones que hi viuen. 
  En aquest sentit la cèdula d’Habitabilitat podria ser un bon instrument per garantir que 
en aquell habitatge hi viuen les persones que pot suportar el tipus d’habitatge. El Decret 
259/2003, que regula les cèdules d’Habitabilitat, estableix uns paràmetres d’ocupació en 
funció dels metres quadrats de l’habitatge, però no estableix els mecanismes necessaris per a la 
seva gestió. 

Cal que l’administració tingui les facultats i el finançament suficient per realitzar 
inspeccions i obligar al propietari a complir amb uns criteris mínims d’Habitabilitat per poder 
llogar un habitatge o, en cas d’incompliment, potestat per suspendre la cèdula d’habitabilitat.  

Però per un altre cantó el padró tots sabem que no és del tot fiable; l’ajuntament no 
disposa de les eines d’intervenció suficients per tal de garantir que les persones empadronades 
en cada municipi i en cada domicili són realment les que hi viuen. I això val tant pels 
immigrants com per la resta de ciutadans que moltes vegades s’empadronen en municipis 
diferents del lloc de residència habitual, per beneficiar-se d’avantatges socials i/o fiscals. No 
volem caure en polítiques discriminatòries.  

En aquest sentit no trobem correcte que la llei d’immigració només obligui a renovar 
l’empadronament als estrangers sense permís de residència permanent, amb l’objectiu de 
depurar el padró i tenir un control més gran sobre la immigració irregular. El padró ha de ser 
igual d’efectiu per tothom. 

Cal també manifestar que en el món municipalista ja fa anys que s’està debatent sobre 
aquestes problemàtiques.  
 
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- MANIFESTAR que un dels greus abusos existents amb la gent immigrada als 

nostres municipis consisteix en el lloguer d’habitatges que no garanteixen els mínims de 
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salubritat i que són subjecte de sobre ocupació donant lloc als tristament coneguts com a 
“pisos pasteres”. 

SEGON.- MANIFESTAR que els ajuntaments, com a administració més propera al 
ciutadà han de fer front a aquesta problemàtica, però l’ordenament jurídic actual no els atorga 
els instruments necessaris que els permeti exercir accions d’inspecció, control i sanció per tal 
d’eradicar aquestes pràctiques abusives. 

TERCER.- RECLAMAR del Govern de l’Estat l’urgent reforma de la Llei de Bases de 
Règim Local pel que fa a la regulació de l’empadronament amb l’objectiu de dotar els 
ajuntaments de les competències i recursos necessaris que els hi possibilitin per negar-se a 
empadronar a persones quan en l’immoble que citen com a residència habitual se superin 
determinats límits de residents. 

QUART.- SOL·LICITAR que s’inclogui, en el projecte de llei de l’habitatge, un conjunt 
de mesures, com per exemple la regulació de la mateixa cèdula d’habitabilitat, per regular el 
nombre de persones que, com a màxim, poden ocupar l’habitatge en unes condicions d’ús 
adequades, en funció, entre d’altres variables, de la superfície i dels serveis dels que disposi 
l’habitatge. 

CINQUÈ.- INSTAR al Govern espanyol a efectuar les modificacions normatives i 
reglamentàries pertinents per tal de dotar de competències inspectores i sancionadores 
l’administració local i la de la Generalitat per controlar les conductes fraudulentes en el 
lloguer o relloguer de pisos a més persones de les autoritzades, en el lloguer o relloguer de 
pisos per hores i l’ús fraudulent de locals comercials com a habitatges. 

SISÈ.- DEMANAR que s’atorgui en el marc de les disponibilitats pressupostàries, una 
línia d’ajuts per als ajuntaments adreçada a impulsar programes d’identificació de situacions 
de sobreocupació. 

SETÈ.- DEMANAR que s’atorgui en el marc de les disponibilitats pressupostàries, una 
línia d’ajuts a ajuntaments i consells comarcals per fer front a la creació de programes de 
solucions transitòries d’allotjament per als residents en habitatges sobreocupats en situació de 
necessitat. 

VUITÉ.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol al Congrés i al Senat, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
VIII. MOCIÓ SOBRE EL CIM O LOGIS PENEDÈS 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups de la CUP, de CiU i d’ERC: 
 

La plataforma ciutadana No Fem el CIM, és la conseqüència social de l'existència del 
projecte de construcció del Centre Integral de Mercaderies (CIM) o també anomenat Logis 
Penedès. És un moviment social que no vol aquest desmesurat polígon logístic promogut per 
l’empresa pública CIMALSA de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta plataforma és una demostració més del ressò popular per a la defensa del 
Penedès. Té un caràcter unitari i és conseqüència de la manca de respecte per la identitat 
cultural, social i territorial del Penedès. 

Logis Penedès és un projecte que menysprea la ciutadania que estima el Penedès, 
perquè vol canviar la seva qualitat de vida, allunyant-nos a tots plegats de la sostenibilitat 
mediambiental i convertint-nos en un suburbi industrial. Logis Penedès és un projecte imposat 
per la Generalitat de Catalunya, que no ha comptat en cap moment amb l'opinió de la 
ciutadania i dels ens locals o comarcals. És un projecte prepotent i ignominiós que deixa 
indefensa la ciutadania del Penedès i les seves generacions futures degut a l'imparable augment 
del creixement que suposa i que imposa la política basada en la proliferació del ciment. 

El CIM Penedès (Centre Integral de Mercaderies), actualment anomenat “Logis 
Penedès”, pretén convertir 186 hectàrees de sòl agrícola (dels municipis de Banyeres, L’Arboç 
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i Sant Jaume dels Domenys) en 186 hectàrees de sòl industrial convertint el Penedès en el parc 
logístic més gran de Catalunya, amb un trànsit d’uns 20.000 vehicles diaris. 

1. Ocupa una superfície equivalent a 250 camps de futbol i és 4 vegades més gran que el 
CIM Vallès. 

2. Transforma irreversiblement el paisatge del Penedès i altera la seva estructura 
mediambiental. 

3. Col·lapsa les nostres carreteres i els carrers dels nostres pobles amb més de 10.000 
vehicles diaris amb la conseqüent pol·lució de CO2. 

4. Fa desaparèixer l'economia tradicional –sobretot l’agrícola- i condiciona, a la baixa, 
la resta dels sectors econòmics. 

5. Incrementa desmesuradament el nombre d'habitants agreujant l'exagerat creixement 
urbanístic i industrial actual. 

6. Aporta treball precari i de molt poca qualificació. 
7. Ens converteix en un suburbi industrial de la metròpoli barcelonina i en pobles 

dormitori. 
8. Ens allunya d'un model de desenvolupament sostenible i trenca amb un 

desenvolupament harmònic. 
9. Produeix un gran desequilibri territorial per l'impacte sobre el Penedès i un sistema 

logístic insostenible. 
10. Canvia radicalment i per sempre el Penedès i les nostres vides. 

 
Atès això,S’ACORDA: 
 
1.-  Rebutjar el projecte Logis Penedès (Centre Integral de Mercaderies) presentat per la 

Generalitat de Catalunya, que pretén convertir 186 hectàrees de sòl agrícola dels municipis de 
Banyeres, L’Arboç i Sant Jaume dels Domenys en un macro polígon industrial convertint la 
comarca del Penedès en el parc logístic més gran de Catalunya, de manera irreversible. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per desenvolupar 
un Pla Director Integral d'infraestructures i Activitats Econòmiques, i es coordini conjuntament 
amb el Pla Director de l’Alt Penedès aplicant els criteris mediambientals i sostenibles que 
preveu la mateixa Llei d’urbanisme de Catalunya i els seus Reglaments. 

3.- Donar un ajut econòmic i logístic a la plataforma ciutadana No Fem el CIM. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
En primer terme, d’acord amb el Reglament Orgànic i prèvia petició realitzada i acceptada per 
l’alcaldia, es dóna la paraula a una representant de l’entitat Col·lectiu Bosc Verd i de la 
“Plataforma No Fem el CIM”, la Sra. Carmina Malagarriga de Broto. 
 
Carmina Malagarriga destaca la importància capdavantera de Vilafranca en el territori format 
per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (futura Vegueria del Penedès, 
espera). El projecte CIM o Logis Penedès no afecta només el Baix Penedès, i s’ha decidit en 
despatxos aliens al territori. Cal la complicitat de Vilafranca per oposar-se a aquest projecte 
desproporcionat que ens afecta a tots, i cal garantir la nostra qualitat de vida i preservar el 
territori. Es pretén ubicar en contra de la voluntat popular una gran activitat logística que aniria 
en detriment d’altres activitats (com la vinya) i del teixit social. Cal fer un front comú, i la 
Plataforma creada no romandrà passiva. 
 
L’alcalde Marcel Esteve agraeix la intervenció de Carmina Malagarriga, i el portaveu de la CUP 
Otger Amatller destaca diferents actuacions amb transcendència política preses en contra de la 
voluntat del territori (reticència o negativa vers la Vegueria pròpia, base de muntatge, ara CIM, 
etc.). Amatller diu que es tracta d’un projecte sobredimensionat que afecta 186 ha., i des de l’Alt 
Penedès ens hi hem d’oposar també. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, ja que a parer seu no s’ha dialogat ni s’ha 
avaluat prou bé l’impacte del projecte. 
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Ramon N. Xena (ERC) es mostra contrari al projecte de CIM, perquè suposa una agressió al 
territori i comporta a més problemes afegits de molèsties, trànsit addicional de camions molt 
grans, etc. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV) destaca que el projecte ja prové de 
l’anterior Govern de la Generalitat (de CiU). Es tractava d’un macroprojecte que ara s’ha reduït 
i modificat una mica, però la realitat és que no s’ha acabat de justificar la necessitat del parc 
logístic. Cal ser sensible al medi, i avaluar com és el parc, com s’hi entra i com s’hi surt, etc. 
ICV aposta més pel transport públic ferroviari. A parer de Recober, caldria retirar el punt 3r de 
la moció, perquè no és bo en general el precedent d’atorgar suport econòmic a totes les 
Plataformes que es creïn. Tanmateix, dóna suport explícit a la moció. 
 
Pere Regull (CiU) recolza la moció, i admet que el projecte es va començar a plantejar durant 
l’etapa de govern de CiU. Tanmateix, CiU de Vilafranca defensa el Penedès, territori que ha de 
ser un pulmó entre les conurbacions de Barcelona i Tarragona. Cal que tots defensem el 
Penedès, mani qui mani a Barcelona o a Madrid. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) remarca que no s’ha justificat la necessitat del CIM, 
projecte que forma part d’un model econòmic inadequat. Seria millor parlar de transport 
ferroviari. Malgrat que el redactat de la moció té algun aspecte discutible, dóna suport a la 
moció. 
 
 
IX. MOCIÓ REFERÈNDUM ZONES BLAVES 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Els referèndums són mecanismes de participació i d’aprofundiment democràtic que 
permeten als ciutadans i ciutadanes decidir sobre aspectes essencials de la vida pública i 
controlar la tasca de governs i administracions. 

Així ho reconeix el mateix ROM que en el seu article 90.2 diu textualment 
“De tota manera, i independentment de la normativa legal aplicable, l’Ajuntament convocarà 
com a mínim una consulta popular cada mandat municipal, per tal que tots els ciutadans i 
ciutadanes puguin expressar lliurement el seu parer sobre l’assumpte d’interès general municipal 
que se sotmeti a consulta.” 

Malauradament, aquesta pràctica és poc estesa i això separa enormement als ciutadans 
dels seus polítics, que veuen com moltes decisions es prenen d’esquenes a l’opinió pública. 
Tant mateix la participació ciutadana és un dels punts importants en el programa polític de la 
CUP i en el dels grups municipals que formen part de l’ajuntament. 

Atès que segons l’estudi realitzat per l’equip de govern,  gestionar directament des de 
l’Ajuntament les zones blaves de Vilafranca ens podria aportar als vilafranquins/es entre 
300.000€ i 600.000€ anuals nets que s’afegirien a les arques municipals sense augmentar els 
impostos i que repercutirien en una millora important de les inversions al nostre poble. 

Atès que segons aquest mateix estudi, la gestió de les zones blaves era més que 
millorable. 

Atès que des de la CUP hem copsat un gran interès dels ciutadans i ciutadanes respecte 
a la municipalització de les zones blaves i a la realització d’un referèndum per a poder prendre 
una decisió. 

Atès que des de la CUP hem defensat sempre que els ciutadans i ciutadanes puguin 
decidir sobre el que és millor per a la nostra Vila . 
 

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
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Demanar al ple que convoqui un referèndum vinculant amb la següent pregunta: 
”Vol vostè que les zones blaves siguin gestionades per l’Ajuntament a través de la societat 
municipal SOVIPAR?” 

Que pel moment, s’aturi la convocatòria del concurs per a la gestió de les zones blaves. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la CUP, de CiU i del PP) i 13 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que el consell d’administració de l’empresa municipal 
SOVIPAR, S.L. s’havia plantejat la gestió de les zones blaves, però tot sembla indicar que en 
els darrers temps la idea ha perdut pistonada. En el darrer ple es va rebutjar una moció semblant, 
però la CUP no defalleix i ha iniciat una campanya de recollida de signatures per a promoure un 
referèndum (en té 1.500, però espera arribar a les 4.200 necessàries). Les zones blaves generen 
un rendiment important que no ha d’anar a parar a mans d’una empresa privada concessionària. 
Otger Amatller recorda que el ROM (pactat fa pocs anys) preveu una consulta popular durant 
cada mandat, i aquesta previsió no s’acompleix, malgrat que quan es va aprovar l’actual alcalde 
era regidor de participació ciutadana. Possiblement ara que s’acosten eleccions sentirem a parlar 
de participació ciutadana, però la realitat desmenteix les paraules. Finalment, el portaveu de la 
CUP defensa que és viable que la gestió de les zones blaves no formi part de la concessió dels 
aparcaments. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que el ROM també preveu que abans de definir-se un possible 
referèndum i la pregunta que es formula cal un procés previ de participació ciutadana que no 
consta que hagi existit. No obstant, dóna suport a la moció perquè no és lògic atorgar la 
concessió per 15 anys de les zones blaves. 
 
Pere Regull (CiU) pren postura a favor de la moció, si bé afirma que el cert és que en aquest ple 
malauradament ja s’ha aprovat la convocatòria d’un concurs que va en sentit contrari (gestió 
privada de les zones blaves), per la qual cosa la moció neix morta. L’assumpte plantejat en la 
moció és de gestió, i és dubtós que hagi de ser l’objecte d’una consulta popular, però vista la 
situació, i des de la decepció, el seu grup farà costat a la moció. 
 
Ramon N. Xena (ERC i equip de govern) manifesta que aquest assumpte ja s’ha tractat en 
aquest mateix ple en el punt 4t, per la qual cosa no té sentit una consulta popular. També 
recorda que fa un temps es va rebutjar la possibilitat de celebrar una consulta sobre l’estació de 
trens regionals. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV) afirma que el ROM el va aprovar 
tothom, i que estan fora de lloc les lliçons de democràcia que es volen donar. La pregunta 
plantejada en la moció resulta totalment tendenciosa i inadmissible, i es pregunta què passaria si 
des del govern municipal es pretengués sotmetre a consulta popular si la ciutadania està a favor 
de disposar de més aparcaments. Recober defensa que no es pot deslligar la gestió temporal de 
les zones blaves dels aparcaments de la rambla i de l’Espirall. ICV pot compartir en general la 
idea de que seria bo gestionar des de l’Ajuntament, però en aquests moments el debat no és 
realista i està fora de lloc. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV- i membre del PSC) recorda que per convocar 
consultes populars cal consensuar la pregunta. Afirma que s’han portat a terme processos de 
participació ciutadana en aquest mandat, en assumptes com el POUM, la urbanització de l’eix 
de la via, la rambla de Nostra Senyora, etc. Quant a la campanya de recollida de signatures a 
favor d’un referèndum promoguda per la CUP, remarca que no hi ha garanties, perquè no es 
demana el DNI, amb la qual cosa no es pot saber si qui signa viu a Vilafranca ni si qui se suposa 
que signa ho fa fet realment. Recorda casos d’intents de referèndum amb irregularitats clares, 
com el cas d’Arenys o l’intent del PP de promoure un referèndum a tot Espanya sobre l’Estatut 
de Catalunya, amb suposades signatures grotesques. 
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Otger Amatller (CUP) manifesta que les signatures segons la llei les ha d’autenticar el secretari. 
La CUP no manipula, sinó que informa i aclareix que no es tracta de suprimir les zones blaves, i 
Amatller afirma que si cal canviar la pregunta es canvia; també pregunta si el govern rebutjaria 
escoltar el parer de 4.200 signatures, encara que no s’hi adjunti una còpia del D.N.I.. Finalment, 
diu que és el govern municipal el que incorpora les zones blaves en el paquet dels aparcaments, 
però existeixen altres alternatives. Replica Patro Recober (grup Socialista, ICV) que la 
campanya de recollida de signatures és aliena a la moció, ja que aquesta ni tan sols en parla. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que el ROM es va aprovar per unanimitat i que s’ha de complir. 
L’acord consistia en convocar una consulta cada mandat, i això no s’ha portat a terme, i rebutja 
que es pugui parlar de participació ciutadana en un assumpte com el de la rambla Nostra 
Senyora, quan el govern municipal va desestimar la major part de les opinions expressades 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE “VIÑEDOS DE ESPAÑA” 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

Recentment per part del Ministeri D’Agricultura amb l’acord del Departament 
d’Agricultura es va resoldre la inclusió de Catalunya dins la denominació “Viñedos de 
España”. 

La inclusió dins aquesta indicació genèrica de “Viñedos de España” ha estat rebutjada 
per altres zones de l’estat de reconegut prestigi com per exemple La Rioja o Galícia, quedant 
fora d’aquesta nova denominació. 

Aquesta inclusió dins la indicació de “Viñedos de España” representa per una part una 
menys valoració de la qualitat i possibilitats del producte de la nostra terra, i és una altra porta 
oberta per què els viticultors i petits i mitjans elaboradors perdin cada vegada més qualsevol 
poder per influir en les condicions que emmarquen la valoració del producte. 

Entenem que en el seu moment la Llei que possibilitava l’elaboració del cava fora del 
Penedès així com la creació de la Denominació d’Origen Catalunya ja va suposar un cop als 
interessos del Penedès com a comarca vitivinícola amb personalitat, i de retruc com s’ha 
demostrat, que ha afectat greument a pagesos i cooperatives de la nostra comarca. 

Que tal com s’ha reflectit a la premsa el sindicat Unió de Pagesos i possiblement algun 
altre sindicat agrari plantegen la possibilitat d’interposar un recurs contenciós - administratiu 
contra la inclusió de Catalunya en la indicació “Viñedos de España” i lògicament entenem que 
l’Ajuntament de Vilafranca, com a capital de l’Alt Penedès, no hauria de quedar al marge 
d’aquest fet. 
 

Atès l’exposat demanem al ple l’aprovació dels següents  ACORDS 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la inclusió 

de Catalunya dintre de l’indicatiu “Viñedos de España”. 
SEGON. Comparèixer, a ser possible, com a part interessada en el recurs contenciós 

contra l’esmentada resolució a fi de sol.licitar la no inclusió de Catalunya en el referit 
indicatiu. 

TERCER. Notificar la manifestació de rebuig al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio d’Agricultura, Pesca i 
Alimentación del Govern Espanyol.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 11 vots a favor (grups de CiU, d’ERC, de la CUP i del 
regidor d’ICV i membre del grup Socialista Patro Recober) i 10 abstencions (grups Socialista - 
regidors del PSC - i grup del PP). 
 
Pere Regull (portaveu de CiU) afirma que Vilafranca és la capital de l’Alt Penedès i ha de 
liderar la preservació i el tarannà del territori. El món de la vinya i el vi és important; en els 
darrers anys s’han aprovar lleis negatives per al sector (Llei del cava aprovada a Madrid amb un 
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govern socialista i Llei de la D.O. Catalunya aprovada a Catalunya amb un govern de CiU), i ni 
l’Ajuntament ni la major part dels sectors implicats s’hi han oposat . Malgrat les polítiques 
europees i els problemes estructurals, zones com la Rioja i Galícia van força bé i han quedat 
excloses de la denominació “Viñedos de Espanya”, mentre que el Penedès hi és inclòs. Aquesta 
denominació abasta les escorrialles de l’Estat, i el Penedès no pot formar-ne part. El sector de la 
vinya necessita quedar exclòs, i aconseguir que els vins d’aquí es produeixin amb raïms d’aquí. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. També ho fa Joan Recasens (ERC), qui destaca 
que la norma és igual o pitjor que la que creava la D.O. Catalunya i que afavoreix només els 
grans elaboradors, i Patro Recober (ICV), per a qui malgrat l’encert de la moció no veu clar que 
l’Ajuntament hagi d’exercitar accions legals. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà en la votació. En el mateix sentit planteja el seu vot 
Josep Colomé (regidors del PSC del grup Socialista –PSC-ICV-), que afirma que l’Ajuntament 
no ha de girar l’esquena a ningú, però que només s’ha de pronunciar quan el sector prengui 
postura. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, tenen lloc les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) anuncia una pregunta que presenta per escrit al secretari per a la seva 
contestació també per escrit per part de l’equip de govern. Fa referència a les pintures i 
paraules/frases escrites trobades al claustre de Sant Francesc amb motiu de les obres de 
restauració. La pregunta formula tot un seguit de qüestions sobre la restauració, els estudis 
realitzats, la destinació donada a les troballes, etc. 
 
b) L’alcalde Marcel Esteve fa referència al concurs de castells que se celebrarà a Tarragona el 
dia 1 d’octubre, en el qual participaran les dues colles vilafranquines, una amb sòlides 
possibilitats de guanyar i l’altra amb la possibilitat de fer un paper destacat. Desitja sort i encert 
a les colles i fa una crida a la ciutadania per tal que participi en aquest esforç i doni un cop de 
mà. 
   
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

El secretari,                                                             Vist i plau 
            L'alcalde, 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                         Marcel Esteve i Robert 
 
 


